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Tarkistus367
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden 
varmistamiseksi hallintoviranomaisen on 
pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää 
rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-
muodossa ja johon voi tutustua 
verkkosivuston kautta. Luettelossa on 
oltava ainakin seuraavat tiedot: tuensaajan 
nimi ja osoite, myönnetyn unionin 
rahoituksen määrä sekä toimien kohteena 
oleva aineellisen puutteen tyyppi.

Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden 
varmistamiseksi hallintoviranomaisen on 
pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää 
rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-
muodossa ja johon voi tutustua 
verkkosivuston kautta. Luettelossa on 
oltava ainakin seuraavat tiedot: tuensaajan 
nimi ja osoite, myönnetyn unionin 
rahoituksen määrä.

Or. fi

Tarkistus 368
Verónica Lope Fontagné

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden 
varmistamiseksi hallintoviranomaisen on 
pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää 
rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-
muodossa ja johon voi tutustua 
verkkosivuston kautta. Luettelossa on 
oltava ainakin seuraavat tiedot: tuensaajan 
nimi ja osoite, myönnetyn unionin 
rahoituksen määrä sekä toimien kohteena 
oleva aineellisen puutteen tyyppi.

Rahastosta myönnettävän tuen avoimuuden 
varmistamiseksi hallintoviranomaisen on 
pidettävä yllä luetteloa, joka käsittää 
rahastosta tuettavat toimet CSV- tai XML-
muodossa ja johon voi tutustua sellaisen
verkkosivuston kautta, jota myös 
vammaiset henkilöt voivat käyttää. 
Luettelossa on oltava ainakin seuraavat 
tiedot: tuensaajan nimi ja osoite, 
myönnetyn unionin rahoituksen määrä sekä 
toimien kohteena oleva aineellisen 
puutteen tyyppi.

Or. es
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Tarkistus 369
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien 
ja kumppaniorganisaatioiden on 
tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta 
tuesta sijoittamalla vähintään yksi toimea 
ja sille Euroopan unionilta saatavaa 
rahoitustukea esittelevä juliste 
(vähimmäiskoko A3) jokaiselle 
elintarvikkeiden ja tavaroiden
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille 
Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea 
esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) 
jokaiselle elintarvikkeiden jakelupaikalle ja 
liitännäistoimenpiteiden toteutuspaikalle 
siten, että se on helposti yleisön nähtävissä, 
paitsi jos tämä ei ole mahdollista 
jakeluolosuhteiden vuoksi.

Or. fi

Tarkistus 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille 
Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea 
esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) 
jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille 
Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea 
esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3)
jokaiselle elintarvikkeiden ja/tai tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Or. fr
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Tarkistus 371
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille 
Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea 
esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) 
jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille 
Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea 
esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) 
jokaiselle elintarvikkeiden jakelupaikalle ja 
liitännäistoimenpiteiden toteutuspaikalle 
siten, että se on helposti yleisön nähtävissä, 
paitsi jos tämä ei ole mahdollista 
jakeluolosuhteiden vuoksi.

Or. fr

Tarkistus 372
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille 
Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea 
esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) 
jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille 
Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea 
esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) 
jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, se ei leimaa 
loppukäyttäjiä ja siinä kunnioitetaan 
kansallisia perinteitä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.
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Or. en

Tarkistus 373
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille 
Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea 
esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) 
jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille 
Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea 
esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) 
jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä ja että se ei leimaa 
loppukäyttäjiä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Or. en

Tarkistus 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään yksi toimea ja sille 
Euroopan unionilta saatavaa rahoitustukea 
esittelevä juliste (vähimmäiskoko A3) 
jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Toimen toteuttamisen aikana tuensaajien ja 
kumppaniorganisaatioiden on tiedotettava 
yleisölle rahastosta saadusta tuesta 
sijoittamalla vähintään joko yksi toimea ja 
sille Euroopan unionilta saatavaa 
rahoitustukea esittelevä juliste 
(vähimmäiskoko A3) tai EU:n lippu 
jokaiselle elintarvikkeiden ja tavaroiden 
jakelupaikalle ja liitännäistoimenpiteiden 
toteutuspaikalle siten, että se on helposti 
yleisön nähtävissä ja että se ei leimaa 
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loppukäyttäjiä, paitsi jos tämä ei ole 
mahdollista jakeluolosuhteiden vuoksi.

Or. fr

Tarkistus 375
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osarahoitus Osarahoitus vapaaehtoispohjalta

Or. fr

Tarkistus 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osarahoitus Rahoitus

Or. fr

Tarkistus 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osarahoitus Rahoitus

Or. fr
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Tarkistus 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Osarahoitus Rahoitus

Or. es

Tarkistus 379
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään 
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

1. Kukin valtio voi tukea vapaasti 
rahaston toimia kansallisten rahastojen 
avulla. Kunkin toimenpideohjelman 
vapaaehtoinen osarahoitusosuus saa olla 
enintään 85 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista.

Or. fr

Tarkistus 380
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus on 85 prosenttia 
tukikelpoisista julkisista menoista.

Or. en
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Tarkistus 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään 
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

1. Kunkin toimenpideohjelman 
rahoitusosuus on 100 prosenttia
tukikelpoisista julkisista menoista.

Or. fr

Tarkistus 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään 
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

1. Rahastosta rahoitetaan 
toimenpideohjelmia rahoitusosuudella, 
joka on 100 prosenttia tukikelpoisista 
julkisista menoista.

Tämä ei vähennä jäsenvaltioiden 
velvollisuutta ottaa käyttöön kansallisia 
köyhyydentorjuntastrategioita. Se ei 
myöskään estä jäsenvaltioita 
osallistumasta taloudellisesti rahastosta 
rahoitettaviin toimiin.

Or. fr

Tarkistus 383
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

1. Kunkin toimenpideohjelman 
tavanomainen osarahoitusosuus on
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista; sitä voidaan korottaa 
19 artiklan 1 kohdassa kuvatuissa 
tilanteissa.

Or. fr

Tarkistus 384
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään 
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään

a) 60 prosenttia kokonaismenoista
b) 85 prosenttia kokonaismenoista, jos 
tukea maksetaan jäsenvaltiossa, joka on 
oikeutettu tukeen Euroopan 
rahoitusvakausvälineestä (ERVV), 
Euroopan vakausmekanismista (EVM) tai 
koheesiorahastosta (CSF).

Or. en

Perustelu

Perustelu: rahastosta olisi pyrittävä antamaan tukea sitä kipeimmin tarvitseville 
jäsenvaltioille. Jos osarahoitusosuudet määritetään erikseen yleisen vaurausasteen 
(koheesiokriteerien) tai rahoitustuen mukaan, vakavasta aineellisesta tai ruoan puutteesta 
eniten kärsivät maat saavat käyttöönsä aiempaa enemmän määrärahoja.

Tarkistus 385
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään 
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

1. Euroopan unionin on rahoitettava 
100 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista. 

Or. es

Tarkistus 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin toimenpideohjelman 
osarahoitusosuus saa olla enintään 
85 prosenttia tukikelpoisista julkisista 
menoista.

1. Kunkin toimenpideohjelman 
rahoitusosuuden on oltava 100 prosenttia 
tukikelpoisista julkisista menoista.

Or. es

Perustelu

Tarkistus on aiempina vuosina toteutettujen elintarvikeapuohjelmien 100 prosentin 
rahoitusosuuden mukainen. Osarahoitus jäsenvaltioilta saatavilla varoilla voi aiheuttaa 
ohjelman toteuttamiseen liittyviä taloudellisia ongelmia.

Tarkistus 387
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Osarahoitus kansallisesta 
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talousarviosta voi rahoitusosuuden lisäksi 
käsittää myös ohjelmaa toteuttavien 
hyväntekeväisyysorganisaatioiden 
itsenäisesti hankkimaa rahoitusta, 
elintarvikkeita ja 
välttämättömyystarvikkeita kuten myös 
niiden osuuden käyttöön annettujen 
varasto- ja toimistotilojen muodossa.

Or. pl

Perustelu

Mahdollisuus sisällyttää omaan osuuteen elintarvikkeita, välttämättömyystarvikkeita ja 
varasto- ja toimistotilojen käyttöön antaminen helpottaa ohjelman toteuttamista erityisesti 
kriisiaikoina, koska 15 prosentin rahoitusosuuden saavuttaminen voi olla vaikeata.

Tarkistus 388
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tuensaajat eivät missään tapauksessa 
saa osallistua rahaston toiminnan 
rahoitukseen.

Or. en

Perustelu

Perustelu: muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen kuin itse tuensaajien olisi voitava osallistua 
rahoitukseen jäsenvaltioiden lisäksi tai niiden sijasta (sen vuoksi rahoitusosuus määritetään 
"kokonaismenoista" eikä "julkisista menoista"). Jäsenvaltioita on kuitenkin estettävä 
vaatimasta osarahoitusta itse tuensaajilta.

Tarkistus 389
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan toimenpideohjelmaan 
sovellettava osarahoitusosuus ja 
rahastosta myönnettävän tuen 
enimmäismäärä.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 390
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan toimenpideohjelmaan 
sovellettava osarahoitusosuus ja rahastosta 
myönnettävän tuen enimmäismäärä.

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan toimenpideohjelmaan 
sovellettava vapaaehtoinen
osarahoitusosuus ja rahastosta
myönnettävän tuen enimmäismäärä.

Or. fr

Tarkistus 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan toimenpideohjelmaan 
sovellettava osarahoitusosuus ja
rahastosta myönnettävän tuen 
enimmäismäärä.

2. Toimenpideohjelman hyväksymisestä 
annettavassa komission päätöksessä 
vahvistetaan rahastosta myönnettävän tuen 
enimmäismäärä.
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Or. fr

Tarkistus 392
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komission aloitteesta tai komission 
puolesta toteutettavat teknisen tuen 
toimenpiteet voidaan rahoittaa 
täysimääräisesti.

3. Komission aloitteesta tai komission 
puolesta toteutettavat teknisen tuen 
toimenpiteet voidaan rahoittaa 85-
prosenttisesti.

Or. en

Tarkistus 393
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan
Maksujen korottaminen tilapäisistä 
talousarviovaikeuksista kärsivien 
jäsenvaltioiden osalta
1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat 
kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu 
osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, 
joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, 
sovelletaan maksupyyntöihin, jotka 
koskevat sitä tilikautta, jonka aikana 
jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja 
sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana 
jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista 
edellytyksistä:
a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron 
käyttöön, saa unionilta neuvoston 
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asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista 
makrotaloudellista rahoitusapua;
b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön 
euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) N:o 
332/2002 mukaista keskipitkän ajan 
rahoitustukea;
c) sen saataville on asetettu rahoitustukea 
Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.
2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja 
loppumaksuina maksettu unionin tuki ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin 
julkinen tuki ja rahastosta myönnetyn 
tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

Or. fi

Tarkistus 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Maksujen korottaminen tilapäisistä 
talousarviovaikeuksista kärsivien 
jäsenvaltioiden osalta
1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat 
kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu 
osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, 
joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, 
sovelletaan maksupyyntöihin, jotka 
koskevat sitä tilikautta, jonka aikana 
jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja 
sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana 
jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista 
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edellytyksistä:
a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron 
käyttöön, saa unionilta neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista 
makrotaloudellista rahoitusapua;
b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön 
euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) N:o 
332/2002 mukaista keskipitkän ajan 
rahoitustukea;
c) sen saataville on asetettu rahoitustukea 
Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.
2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja 
loppumaksuina maksettu unionin tuki ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin 
julkinen tuki ja rahastosta myönnetyn 
tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

Or. fr

Tarkistus 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
19 artikla

Komission teksti Tarkistus

19 artikla Poistetaan.
Maksujen korottaminen tilapäisistä 
talousarviovaikeuksista kärsivien 
jäsenvaltioiden osalta
1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat 
kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu 
osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, 
joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, 
sovelletaan maksupyyntöihin, jotka 
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koskevat sitä tilikautta, jonka aikana 
jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja 
sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana 
jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista 
edellytyksistä:
a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron 
käyttöön, saa unionilta neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista 
makrotaloudellista rahoitusapua;
b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön 
euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 332/2002;
c) sen saataville on asetettu rahoitustukea 
Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.
2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja 
loppumaksuina maksettu unionin tuki ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin 
julkinen tuki ja rahastosta myönnetyn 
tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

Or. es

Tarkistus 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat 
kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu 
osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, 
joka ei voi ylittää 100:aa prosenttia, 
sovelletaan maksupyyntöihin, jotka 
koskevat sitä tilikautta, jonka aikana 
jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja 

Poistetaan.
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sitä seuraavia tilikausia, joiden aikana 
jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista 
edellytyksistä:
a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron 
käyttöön, saa unionilta neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista 
makrotaloudellista rahoitusapua;
b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön 
euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) N:o 
332/2002 mukaista keskipitkän ajan 
rahoitustukea;
c) sen saataville on asetettu rahoitustukea 
Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 397
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 10 prosenttiyksikköä suuremmat 
kuin toimenpideohjelmalle vahvistettu 
osarahoitusosuus. Korotettua osuutta, joka 
ei voi ylittää 100:aa prosenttia, sovelletaan 
maksupyyntöihin, jotka koskevat sitä 
tilikautta, jonka aikana jäsenvaltio on 
toimittanut pyyntönsä, ja sitä seuraavia 
tilikausia, joiden aikana jäsenvaltio täyttää 
yhden seuraavista edellytyksistä:

1. Välimaksuja ja loppumaksuja voidaan 
jäsenvaltion pyynnöstä korottaa siten, että 
ne ovat 10 tai 15 prosenttiyksikköä
suuremmat kuin toimenpideohjelmalle 
vahvistettu osarahoitusosuus. Korotettua 
osuutta sovelletaan maksupyyntöihin, jotka 
koskevat sitä tilikautta, jonka aikana 
jäsenvaltio on toimittanut pyyntönsä, ja sitä 
seuraavia tilikausia, joiden aikana 
jäsenvaltio täyttää yhden seuraavista 
edellytyksistä:

Or. pt

Tarkistus 398
Inês Cristina Zuber
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioihin, jotka täyttävät 
jommankumman a ja b alakohdassa 
mainituista ehdoista, voidaan soveltaa 
toimenpideohjelmassa enintään 
95 prosentin osarahoitusta; molemmat 
ehdot täyttäviin jäsenvaltioihin voidaan 
soveltaa toimenpideohjelmassa 
100 prosentin osarahoitusta 
tukikelpoisista kustannuksista.

Or. pt

Tarkistus 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron 
käyttöön, saa unionilta neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista 
makrotaloudellista rahoitusapua;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 400
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jäsenvaltio, joka on ottanut euron 
käyttöön, saa unionilta neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 407/2010 mukaista 
makrotaloudellista rahoitusapua;

a) jäsenvaltion työttömyysaste on yli 
10 prosenttia;
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Or. pt

Tarkistus 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön 
euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) N:o 
332/2002 mukaista keskipitkän ajan 
rahoitustukea;

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 402
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jäsenvaltio, joka ei ole ottanut käyttöön 
euroa, saa neuvoston asetuksen (EY) N:o 
332/2002 mukaista keskipitkän ajan 
rahoitustukea;

b) jäsenvaltion köyhyyteen ja/tai 
sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyvä 
riskiaste on yli 20 prosenttia;

Or. pt

Tarkistus 403
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sen saataville on asetettu rahoitustukea 
Euroopan vakausmekanismin 

Poistetaan.
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perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) sen saataville on asetettu rahoitustukea 
Euroopan vakausmekanismin 
perustamisesta tehdyn sopimuksen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja 
loppumaksuina maksettu unionin tuki ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin 
julkinen tuki ja rahastosta myönnetyn 
tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 406
Marije Cornelissen
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Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja loppumaksuina 
maksettu unionin tuki ei kuitenkaan saa 
olla suurempi kuin julkinen tuki ja 
rahastosta myönnetyn tuen 
enimmäismäärä, jotka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, välimaksuina ja loppumaksuina 
maksettu unionin tuki ei kuitenkaan saa 
olla suurempi kuin julkinen ja/tai 
yksityinen tuki ja rahastosta myönnetyn 
tuen enimmäismäärä, jotka on vahvistettu 
toimenpideohjelman hyväksymistä 
koskevassa komission päätöksessä.

Or. en

Tarkistus 407
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille 
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet.

Or. fi

Tarkistus 408
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja tuensaajille tarkoitetut 
tavarat.

Or. fr



AM\928613FI.doc 23/83 PE506.148v01-00

FI

Tarkistus 409
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja köyhyydestä kärsiville
tarkoitetut tavarat.

Or. en

Tarkistus 410
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja loppukäyttäjille tarkoitetut 
tavarat.

Or. pt

Tarkistus 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja loppukäyttäjien 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
tavarat.

Or. fr
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Tarkistus 412
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille 
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
vähävaraisille tarkoitetut elintarvikkeet.

Or. fr

Tarkistus 413
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja loppukäyttäjien 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
tavarat sekä tilat, joissa voidaan toteuttaa 
4 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettuja 
toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja vähävaraisimmille
tarkoitetut tavarat.
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Or. es

Tarkistus 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja vähävaraisimpien 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
tavarat.

Or. fr

Tarkistus 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja asunnottomille tai lapsille
tarkoitetut tavarat.

Kumppaniorganisaatiot voivat itse ostaa 
elintarvikkeet ja rahaston lopullisille 
tuensaajille tarkoitetut tavarat.

Or. fr

Tarkistus 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
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voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä 
niitä saa käyttää sen perusteena, että 
ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 
18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi 
rahastoa täydentävällä tavalla. Niitä ei saa 
käyttää tavalla, joka pienentää rahastosta 
jäsenvaltioille myönnettyjä määrärahoja.

Or. fr

Tarkistus 418
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä 
niitä saa käyttää sen perusteena, että 
ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 
18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisten eduksi, eikä niitä 
saa käyttää sen perusteena, että ohjelmaan 
sovellettavaa, tämän asetuksen 
18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

Or. fr



AM\928613FI.doc 27/83 PE506.148v01-00

FI

Tarkistus 419
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä 
niitä saa käyttää sen perusteena, että 
ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 
18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä 
niitä saa käyttää sen perusteena, että 
ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 
18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitetta pienennetään tai 
yksityisten toimijoiden tai muiden 
hyväntekeväisyysorganisaatioiden kuin 
tuensaajien osarahoitus taataan.

Or. en

Tarkistus 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
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[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä 
niitä saa käyttää sen perusteena, että 
ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 
18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi siten, 
että ne täydentävät rahaston määrärahoja 
ilman että käyttökustannuksia 
vähennetään määrärahoista.

Or. es

Tarkistus 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä 
niitä saa käyttää sen perusteena, että 
ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 
18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitetta pienennetään.

Myös julkinen elin voi ostaa ne ja antaa ne 
maksutta kumppaniorganisaatioiden 
käyttöön. Tässä tapauksessa elintarvikkeet 
voidaan hankkia asetuksen (EU) N:o 
[YMJ] 15 artiklan mukaisesti käyttöön 
saatettavien interventiovarastoissa olevien 
tuotteiden käytön, käsittelyn tai myynnin 
kautta edellyttäen, että tämä on 
taloudellisesti suotuisin vaihtoehto eikä se 
viivytä kohtuuttomasti 
elintarviketuotteiden toimittamista 
kumppaniorganisaatioille. Näitä varastoja 
koskevista liiketoimista saadut määrät on 
käytettävä vähävaraisimpien eduksi, eikä 
niitä saa käyttää sen perusteena, että 
ohjelmaan sovellettavaa, tämän asetuksen 
18 artiklassa säädettyä jäsenvaltioiden 
osarahoitusvelvoitetta pienennetään, ja ne 
täydentävät rahastoa.
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Or. fr

Tarkistus 422
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Aineellinen apu on jaettava 
vähävaraisimmille maksutta.

4. Elintarvikeapu on jaettava 
vähävaraisimmille maksutta.

Or. fi

Tarkistus 423
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Aineellinen apu on jaettava 
vähävaraisimmille maksutta.

4. Aineellinen apu on jaettava 
vähävaraisille maksutta.

Or. fr

Tarkistus 424
Pervenche Berès

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Aineellinen apu on jaettava 
vähävaraisimmille maksutta.

4. Elintarvike- ja aineellinen apu on 
poikkeuksetta jaettava vähävaraisimmille 
maksutta.

Or. en
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Tarkistus 425
Emer Costello

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Aineellinen apu on jaettava 
vähävaraisimmille maksutta.

4. Elintarvike- ja aineellinen apu on 
yleensä jaettava vähävaraisimmille 
maksutta. Jos se jaetaan toimintaohjelman 
puitteissa, kumppaniorganisaatiot voivat 
edellyttää, että loppukäyttäjät maksavat 
symbolisen hinnan elintarvikkeesta tai 
tavarasta.

Or. en

Tarkistus 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Aineellinen apu on jaettava 
vähävaraisimmille maksutta.

4. Ruoka-apu ja aineellinen apu on 
jaettava vähävaraisimmille yleensä
maksutta. Kun tähän vähävaraisimmille 
annettavaan ruoka-apuun ja/tai 
aineelliseen apuun liittyy myös 
yhteiskuntaan sopeutumista koskevia 
tavoitteita, lopullisilta tuensaajilta 
voidaan pyytää nimellinen maksu, joka ei 
saa ylittää 10:tä prosenttia 
markkinahinnoista.

Or. fr

Tarkistus 427
Rachida Dati
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Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rahastosta tuettava toimi ei voi saada 
tukea muusta unionin välineestä.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Vähävaraisimmille suunnattu eurooppalainen rahasto laajentaa kumppaniorganisaatioille 
kuuluvia tehtäviä. Siksi on varmistettava, että kumppaniorganisaatiot saavat mahdollisimman 
paljon joustoa niiden rahoittamiseen.

Tarkistus 428
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rahastosta tuettava toimi ei voi saada 
tukea muusta unionin välineestä.

5. Rahastosta tuettava toimi ei voi saada 
tukea muusta unionin välineestä. 
Tuensaajien on kuitenkin voitava 
hyödyntää tehokkaasti ja mahdollisimman 
hyvin unionin varoja kuten ESR:n varoja 
köyhyyden lieventämiseen ja sosiaalisen 
osallisuuden edistämiseen liittyvien 
toimien toteuttamiseen, kunhan estetään 
toimenpiteiden kaksinkertainen rahoitus.

Or. en

Tarkistus 429
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) korvausten maksaminen 
yksikkökustannusten perusteella;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 430
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kertakorvaukset enintään 100 000 euron 
julkisen tuen rajoissa;

c) kertakorvaukset enintään 100 000 euron 
julkisen tuen rajoissa ennakkomaksuna 
sopimuksenteon yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 431
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kiinteämääräinen rahoitus, joka 
määritetään soveltamalla tiettyä 
prosenttiosuutta yhteen tai useampaan 
määriteltyyn kustannuslajiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 432
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) kiinteämääräinen rahoitus, joka 
määritetään soveltamalla tiettyä 
prosenttiosuutta yhteen tai useampaan 
määriteltyyn kustannuslajiin.

d) kiinteämääräinen rahoitus, joka 
määritetään soveltamalla tiettyä 
prosenttiosuutta yhteen tai useampaan 
määriteltyyn kustannuslajiin 
ennakkomaksuna sopimuksenteon 
yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 433
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
vaihtoehtoja voidaan yhdistää ainoastaan, 
jos niistä kutakin sovelletaan eri
kustannuslajiin tai jos niitä käytetään 
toimen peräkkäisiin vaiheisiin.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 434
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohdassa 
tarkoitetut määrät on vahvistettava 
seuraavien perusteella:

Poistetaan.

a) oikeudenmukainen, tasapuolinen ja 
todennettava laskentamenetelmä, joka 
perustuu johonkin seuraavista:
i) tilastotiedot tai muut objektiiviset tiedot; 
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tai
ii) yksittäisten tuensaajien todennetut 
aiemmat tiedot tai kyseisten tuensaajien 
tavanomaiset 
kustannuslaskentakäytännöt;
b) menetelmät ja vastaavat 
yksikkökustannukset, kertakorvaukset ja 
kiinteämääräinen rahoitus, joita 
sovelletaan kyseisen jäsenvaltion 
kokonaan rahoittamissa 
avustusjärjestelmissä samantyyppisiin 
toimiin ja tuensaajiin;
c) tässä asetuksessa vahvistetut määrät;
d) tapauskohtainen vahvistaminen 
hallintoviranomaisen ennakkoon 
hyväksymän talousarvioluonnoksen 
perusteella, mikäli julkinen tuki on 
enintään 100 000 euroa.

Or. en

Tarkistus 435
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuensaajille 1 kohdan b, c ja d 
alakohdassa tarkoitetuissa muodoissa 
laskettuja määriä on pidettävä 
tuensaajalle aiheutuneina ja tuensaajan 
maksamina tukikelpoisina menoina 
VI osaston soveltamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 436
Sari Essayah
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;

Or. fi

Tarkistus 437
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden 
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä loppukäyttäjien
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;

Or. fr

Tarkistus 438
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden 
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä loppukäyttäjien 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;

Or. pt
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Tarkistus 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden 
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä loppukäyttäjien
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;

Or. fr

Tarkistus 440
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien 
tai lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden 
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) vähävaraisten henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitettujen elintarvikkeiden
ostoista aiheutuvat kustannukset;

Or. fr

Tarkistus 441
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden 
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä loppukäyttäjien
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;

Or. en
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Tarkistus 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden 
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä vähävaraisimpien
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;

Or. es

Tarkistus 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä vähävaraisimpien 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;

Or. fr

Tarkistus 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) elintarvikkeiden sekä asunnottomien tai 
lasten henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitettujen peruskulutustavaroiden
ostoista aiheutuvat kustannukset;

a) elintarvikkeiden sekä loppukäyttäjien
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettujen 
peruskulutustavaroiden ostoista aiheutuvat 
kustannukset;
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Or. fr

Tarkistus 445
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 
prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
ja tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
elintarvikkeiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 
prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista;

Or. fi

Tarkistus 446
Frédéric Daerden

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 
prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai loppukäyttäjien henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja 
tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
elintarvikkeiden tai tavaroiden 
kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden 
varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Or. fr
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Tarkistus 447
Inês Cristina Zuber

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 
1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai loppukäyttäjien henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja 
tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
elintarvikkeiden tai tavaroiden 
kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden 
varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Or. pt

Tarkistus 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 
prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai loppukäyttäjien henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja 
tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
elintarvikkeiden tai tavaroiden 
kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden 
varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Or. fr

Tarkistus 449
Sylvie Guillaume
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 
prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa vähävaraisten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
elintarvikkeet ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden 
kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden 
varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Or. fr

Tarkistus 450
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 
1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai loppukäyttäjien henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja 
tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
elintarvikkeiden tai tavaroiden 
kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden 
varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Or. en

Tarkistus 451
Sergio Gutiérrez Prieto
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten 
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut 
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 
1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai vähävaraisimpien henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja 
tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
elintarvikkeiden tai tavaroiden 
kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden 
varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Or. es

Tarkistus 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai asunnottomien tai lasten
henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut
peruskulutustavarat ja tarjoaa ne 
kumppaniorganisaatioille, kustannukset, 
jotka aiheutuvat elintarvikkeiden tai 
tavaroiden kuljettamisesta 
kumppaniorganisaatioiden varastoihin, 1 
prosentin kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista;

b) mikäli julkinen elin ostaa elintarvikkeet 
tai loppukäyttäjien henkilökohtaiseen 
käyttöön tarkoitetut peruskulutustavarat ja 
tarjoaa ne kumppaniorganisaatioille, 
kustannukset, jotka aiheutuvat 
elintarvikkeiden tai tavaroiden 
kuljettamisesta kumppaniorganisaatioiden 
varastoihin, 1 prosentin kiinteänä osuutena 
a alakohdassa tarkoitetuista kustannuksista;

Or. fr

Tarkistus 453
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) kumppaniorganisaatioille aiheutuvat 
hallinto-, kuljetus- ja 
varastointikustannukset 5 prosentin 
kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 454
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kumppaniorganisaatioille aiheutuvat 
hallinto-, kuljetus- ja 
varastointikustannukset 5 prosentin
kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista;

c) kumppaniorganisaatioille aiheutuvat 
hallinto-, kuljetus- ja 
varastointikustannukset 7 prosentin
kiinteänä osuutena a alakohdassa 
tarkoitetuista kustannuksista tai näiden 
pyynnöstä enintään tosiasiallisesti 
syntyneet ja maksetut tukikelpoiset 
kustannukset;

Or. en

Tarkistus 455
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) paikallisten elintarvikejakeluketjujen 
vahvistamisesta johtuvat julkisten elinten 
tai kumppaniorganisaatioiden kattamat 
kustannukset;

Or. en
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Tarkistus 456
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalista osallisuutta edistävien 
toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä 
osuutena a alakohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamista 
toimista ja ilmoittamista kustannuksista, 
jotka jakavat aineellisen avun suoraan 
vähävaraisimmille;

d) sosiaalista osallisuutta edistävien 
toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä 
osuutena a alakohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamista 
toimista ja ilmoittamista kustannuksista, 
jotka jakavat elintarvikeavun suoraan 
vähävaraisimmille;

Or. fi

Tarkistus 457
Sylvie Guillaume

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalista osallisuutta edistävien 
toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä 
osuutena a alakohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamista 
toimista ja ilmoittamista kustannuksista, 
jotka jakavat aineellisen avun suoraan 
vähävaraisimmille;

d) sosiaalista osallisuutta edistävien 
toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä 
osuutena a alakohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamista 
toimista ja ilmoittamista kustannuksista, 
jotka jakavat aineellisen avun suoraan 
vähävaraisille;

Or. fr

Tarkistus 458
Marije Cornelissen
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) sosiaalista osallisuutta edistävien 
toimien kustannukset 5 prosentin kiinteänä 
osuutena a alakohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamista 
toimista ja ilmoittamista kustannuksista, 
jotka jakavat aineellisen avun suoraan 
vähävaraisimmille;

d) sosiaalista osallisuutta edistävien 
toimien kustannukset 7 prosentin kiinteänä 
osuutena a alakohdassa tarkoitetuista 
kustannuksista, mikäli kyse on sellaisten 
kumppaniorganisaatioiden toteuttamista 
toimista ja ilmoittamista kustannuksista, 
jotka jakavat aineellisen avun suoraan 
vähävaraisimmille tai näiden pyynnöstä 
enintään tosiasiallisesti syntyneet ja 
maksetut tukikelpoiset kustannukset;

Or. en

Tarkistus 459
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) alv, jota ei palauteta.

Or. pl

Tarkistus 460
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käytettyinä hankittujen tavaroiden 
kustannukset;

Poistetaan

Or. fi
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Tarkistus 461
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käytettyinä hankittujen tavaroiden 
kustannukset;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) käytettyinä hankittujen tavaroiden 
kustannukset;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 463
Csaba Őry

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimenpideohjelmasta voidaan 
jäsenvaltion aloitteesta ja enintään 
4 prosentin osuudella rahaston 
määrärahoista rahoittaa valmistelua, 
hallintoa, seurantaa, hallinnollista ja 
teknistä tukea, tarkastuksia, tiedotusta, 
valvontaa ja arviointia koskevia 
toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen tämän 
asetuksen panemiseksi täytäntöön. Siitä 
voidaan rahoittaa myös teknistä tukea ja 

Poistetaan.
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kumppaniorganisaatioiden valmiuksien 
parantamista.

Or. en

Tarkistus 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 artikla Poistetaan.
Jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien yleiset periaatteet
Hallinto- ja valvontajärjestelmien on 
sisällettävä säännökset seuraavista:
a) kunkin hallinnoinnista ja valvonnasta 
vastaavan elimen tehtävien kuvaus 
samoin kuin tehtävien jako kunkin elimen 
sisällä;
b) tehtävien erottamista koskevan 
periaatteen noudattaminen kyseisten 
elinten välillä ja kunkin elimen sisällä;
c) menettelyt ilmoitettujen menojen 
oikeellisuuden ja asianmukaisuuden 
varmistamiseksi;
d) sähköiset tietojärjestelmät kirjanpitoa, 
taloudellisten tietojen ja indikaattoreita 
koskevien tietojen säilyttämistä ja 
siirtämistä sekä seurantaa ja raportointia 
varten;
e) raportointi- ja seurantajärjestelmät, jos 
vastuuelin siirtää tehtävien suorittamisen 
toiselle elimelle;
f) järjestelyt hallinto- ja 
valvontajärjestelmien toiminnan 
tarkastamiseksi;
g) järjestelmät ja menettelyt 
asianmukaisen jäljitysketjun 
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turvaamiseksi;
h) sääntöjenvastaisuuksien sekä petosten 
ehkäisy, toteaminen ja oikaisu sekä 
aiheettomasti maksettujen summien 
takaisinperintä mahdolliset korot mukaan 
luettuina.

Or. fr

Perustelu

Tämän asetuksen 27 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä riittäviä hallinnollisia ja 
fyysisiä tarkastuksia ja määrättävä sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä seuraamuksia 
varmistaakseen, että toimenpideohjelmat pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Tarkistus 465
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomainen, 
todentamisviranomainen ja 
toiminnallisesti riippumaton 
tarkastusviranomainen 
toimenpideohjelmaansa varten.

Or. en

Tarkistus 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
27 artikla

Komission teksti Tarkistus

27 artikla Poistetaan.
Jäsenvaltioiden velvollisuudet
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1. Jäsenvaltioiden on täytettävä 
varainhoitoasetuksen ja tämän asetuksen 
mukaisissa yhteistä hallinnointia 
koskevissa säännöissä vahvistetut 
hallinnointi-, valvonta- ja 
tarkastusvelvollisuutensa ja otettava 
hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä 
säännöissä vahvistetut tehtävät. Yhteisen 
hallinnoinnin periaatteen mukaisesti 
toimenpideohjelmien hallinnointi ja 
valvonta kuuluvat jäsenvaltioiden 
vastuulle.
2. Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava 
ja oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät ja tarvittaessa perittävä 
viivästyskorkoa. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava kyseisistä 
sääntöjenvastaisuuksista komissiolle ja 
tiedotettava komissiolle tapauksiin 
liittyvien hallinnollisten ja oikeudellisten 
menettelyjen etenemisestä.
Jos tuensaajalle aiheettomasti maksettuja 
määriä ei saada perittyä takaisin 
jäsenvaltion virheen tai laiminlyönnin 
vuoksi, jäsenvaltio vastaa menetettyjen 
määrien korvaamisesta unionin yleiseen 
talousarvioon.
Siirretään komissiolle valta antaa 59 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset 
säännöt tässä kohdassa määritetyistä 
jäsenvaltioiden velvoitteista.
3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
otettava käyttöön menettely rahastosta 
osarahoitettujen toimien valintaa tai 
toteutusta koskevien kantelujen 
riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista 
varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näiden tutkimusten tulokset komissiolle 
pyynnöstä.
4. Jäsenvaltioiden ja komission välinen 
virallinen tiedonvaihto on 
kokonaisuudessaan hoidettava 
käyttämällä komission 
täytäntöönpanosäädöksin vahvistamien 
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periaatteiden ja ehtojen mukaisesti luotua 
sähköistä tiedonvaihtojärjestelmää. 
Tällaiset täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 60 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on täytettävä 
varainhoitoasetuksen ja tämän asetuksen 
mukaisissa yhteistä hallinnointia 
koskevissa säännöissä vahvistetut 
hallinnointi-, valvonta- ja 
tarkastusvelvollisuutensa ja otettava 
hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä 
säännöissä vahvistetut tehtävät. Yhteisen 
hallinnoinnin periaatteen mukaisesti 
toimenpideohjelmien hallinnointi ja 
valvonta kuuluvat jäsenvaltioiden 
vastuulle.

1. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä
ohjelmiin osallistuvien 
kansalaisjärjestöjen kanssa täytettävä 
varainhoitoasetuksen ja tämän asetuksen 
mukaisissa yhteistä hallinnointia 
koskevissa säännöissä vahvistetut 
hallinnointi-, valvonta- ja 
tarkastusvelvollisuutensa ja otettava 
hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä 
säännöissä vahvistetut tehtävät. Yhteisen 
hallinnoinnin periaatteen mukaisesti 
toimenpideohjelmien hallinnointi ja 
valvonta kuuluvat jäsenvaltioiden 
vastuulle.

Or. es

Tarkistus 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
otettava käyttöön menettely rahastosta 

3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
otettava käyttöön menettely rahastosta 
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osarahoitettujen toimien valintaa tai 
toteutusta koskevien kantelujen 
riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista 
varten. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näiden tutkimusten tulokset komissiolle 
pyynnöstä.

rahoitettujen toimien valintaa tai toteutusta 
koskevien kantelujen riippumatonta 
tutkimista ja ratkaisemista varten. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näiden 
tutkimusten tulokset komissiolle 
pyynnöstä.

Or. es

Tarkistus 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

 28 artikla Poistetaan.
Hallinto- ja valvontaelinten nimeäminen 
ja organisaatio
1. Jäsenvaltion on nimettävä 
hallintoviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin.
2. Jäsenvaltion on nimettävä 
todentamisviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan 
soveltamista.
3. Jäsenvaltio voi nimetä 
hallintoviranomaisen, joka suorittaa 
lisäksi todentamisviranomaisen tehtävät.
4. Jäsenvaltion on nimettävä 
tarkastusviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja 
todentamisviranomaisesta toiminnallisesti 
riippumaton.
5. Hallintoviranomainen, tapauksen
mukaan todentamisviranomainen sekä 
tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, 
että tehtävien erottamista koskevaa 
periaatetta noudatetaan.
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6. Jäsenvaltio voi nimetä yhden tai 
useamman välittävän elimen, joka 
suorittaa tietyt hallinto- tai 
todentamisviranomaisen tehtävät kyseisen 
viranomaisen vastuulla. Asianmukaiset 
järjestelyt hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen ja välittävien 
elinten välillä on vahvistettava 
kirjallisessa muodossa.
7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen 
voi antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja 
mainitun elimen välillä tehdään 
kirjallinen sopimus. Välittävän elimen on 
osoitettava vakavaraisuutensa ja kyseistä 
alaa koskeva sekä hallinnollinen ja 
varainhoitoa koskeva pätevyytensä.
8. Jäsenvaltion on vahvistettava kirjalliset 
säännöt, jotka koskevat sen suhteita 
hallintoviranomaisiin, 
todentamisviranomaisiin ja 
tarkastusviranomaisiin, kyseisten 
viranomaisten välisiä suhteita sekä 
kyseisten viranomaisten suhteita 
komissioon.

Or. fr

Tarkistus 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

 28 artikla Poistetaan.
Hallinto- ja valvontaelinten nimeäminen 
ja organisaatio
1. Jäsenvaltion on nimettävä 
hallintoviranomaiseksi kansallinen 
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viranomainen tai elin.
2. Jäsenvaltion on nimettävä 
todentamisviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan 
soveltamista.
3. Jäsenvaltio voi nimetä 
hallintoviranomaisen, joka suorittaa 
lisäksi todentamisviranomaisen tehtävät.
4. Jäsenvaltion on nimettävä 
tarkastusviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin, joka on hallinto- ja 
todentamisviranomaisesta toiminnallisesti 
riippumaton.
5. Hallintoviranomainen, tapauksen 
mukaan todentamisviranomainen sekä 
tarkastusviranomainen voivat olla osa 
samaa viranomaista tai elintä edellyttäen, 
että tehtävien erottamista koskevaa 
periaatetta noudatetaan.
6. Jäsenvaltio voi nimetä yhden tai 
useamman välittävän elimen, joka 
suorittaa tietyt hallinto- tai 
todentamisviranomaisen tehtävät kyseisen 
viranomaisen vastuulla. Asianmukaiset 
järjestelyt hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen ja välittävien 
elinten välillä on vahvistettava
kirjallisessa muodossa.
7. Jäsenvaltio tai hallintoviranomainen 
voi antaa toimenpideohjelman osan 
hallinnoinnin välittävälle elimelle siten, 
että mainitun välittävän elimen ja 
jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen ja 
mainitun elimen välillä tehdään 
kirjallinen sopimus. Välittävän elimen on 
osoitettava vakavaraisuutensa ja kyseistä 
alaa koskeva sekä hallinnollinen ja 
varainhoitoa koskeva pätevyytensä.
8. Jäsenvaltion on vahvistettava kirjalliset 
säännöt, jotka koskevat sen suhteita 
hallintoviranomaisiin, 
todentamisviranomaisiin ja 
tarkastusviranomaisiin, kyseisten 
viranomaisten välisiä suhteita sekä 
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kyseisten viranomaisten suhteita 
komissioon.

Or. fr

Perustelu

Tämän asetuksen 27 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä riittäviä hallinnollisia ja 
fyysisiä tarkastuksia ja määrättävä sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä seuraamuksia 
varmistaakseen, että toimenpideohjelmat pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Tarkistus 471
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on nimettävä 
hallintoviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin.

1. Jäsenvaltion on nimettävä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi vältettävä päällekkäisten rakenteiden luomista ja hyödynnettävä 
mahdollisuuksien mukaan nykyisiä elimiä rahaston hallinnointiin ja valvontaan.

Tarkistus 472
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on nimettävä 
todentamisviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.

2. Jäsenvaltion on nimettävä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
todentamisviranomaiseksi kansallinen 
viranomainen tai elin, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3 kohdan soveltamista.
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Or. en

Tarkistus 473
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi nimetä 
hallintoviranomaisen, joka suorittaa lisäksi
todentamisviranomaisen tehtävät.

3. Jäsenvaltio voi nimetä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen 
hallintoviranomaisen, joka suorittaa lisäksi 
todentamisviranomaisen tehtävät.

Or. en

Tarkistus 474
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltio voi nimetä yhden tai 
useamman välittävän elimen, joka suorittaa 
tietyt hallinto- tai todentamisviranomaisen 
tehtävät kyseisen viranomaisen vastuulla. 
Asianmukaiset järjestelyt 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen ja välittävien 
elinten välillä on vahvistettava kirjallisessa 
muodossa.

6. Jäsenvaltio voi nimetä Euroopan 
rakenne- ja investointirahastojen yhden 
tai useamman välittävän elimen, joka 
suorittaa tietyt hallinto- tai 
todentamisviranomaisen tehtävät kyseisen 
viranomaisen vastuulla. Asianmukaiset 
järjestelyt hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen ja välittävien 
elinten välillä on vahvistettava kirjallisessa 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tämän asetuksen 27 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä riittäviä hallinnollisia ja 
fyysisiä tarkastuksia ja määrättävä sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä seuraamuksia 
varmistaakseen, että toimenpideohjelmat pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Tarkistus 477
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarkastaa, että osarahoitetut tuotteet ja 
palvelut on toimitettu ja että tuensaajat 
ovat maksaneet ilmoittamansa menot ja 
että ne ovat sovellettavan unionin ja 
kansallisten lainsäädännön, 
toimenpideohjelman ja toimelle asetettujen 
tukiedellytysten mukaiset;

a) tarkastaa, että rahoitetut tuotteet ja 
palvelut on toimitettu ja että tuensaajat 
ovat maksaneet ilmoittamansa menot ja 
että ne ovat sovellettavan unionin ja 
kansallisten lainsäädännön, 
toimenpideohjelman ja toimelle asetettujen 
tukiedellytysten mukaiset;
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Or. es

Tarkistus 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

8. pitää kirjaa takaisin perittävistä määristä 
ja määristä, jotka on poistettu johonkin 
toimeen osoitetun rahoitusosuuden 
täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen 
johdosta. Takaisin perityt määrät 
palautetaan unionin yleiseen 
talousarvioon ennen toimenpideohjelman 
päättämistä vähentämällä ne seuraavasta 
menoilmoituksesta.

8. pitää kirjaa takaisin perittävistä määristä 
ja määristä, jotka on poistettu johonkin 
toimeen osoitetun rahoitusosuuden 
täysimääräisen tai osittaisen peruuttamisen 
johdosta. Takaisin perityt määrät 
palautetaan rahastoon ennen 
toimenpideohjelman päättämistä 
vähentämällä ne seuraavasta 
menoilmoituksesta.

Or. fr

Tarkistus 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Tarkastusviranomaisen on 
varmistettava, että tehdään hallinto- ja 
valvontajärjestelmiä, toimista poimittua 
asianmukaista otosta sekä tilinpäätöstä 
koskevia tarkastuksia.

Poistetaan.

Siirretään komissiolle valta antaa kyseisiä 
tarkastuksia koskevien edellytysten 
vahvistamiseksi delegoituja säädöksiä 59 
artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Hallinto- ja todentamisviranomaisten 
nimeämismenettely
1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle hallintoviranomaisen ja 
tapauksen mukaan 
todentamisviranomaisen nimeämisen 
päivämäärä ja muoto kuuden kuukauden 
kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
nimeämisen on perustuttava 
riippumattoman tarkastuselimen 
antamaan kertomukseen ja lausuntoon, 
joissa esitetään arviointi hallinto- ja 
valvontajärjestelmästä, myös välittävien 
elinten osuudesta kyseisessä 
järjestelmässä, sekä arvioidaan, onko 
järjestelmä 26, 27, 29 ja 30 artiklan 
mukainen, niiden sisäistä ympäristöä, 
valvontaa, tiedotusta ja viestintää sekä 
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seurantaa koskevien 
hyväksymisperusteiden mukaisesti, jotka 
komissio on vahvistanut delegoidulla 
säädöksellä 59 artiklan mukaisesti.
3. Riippumattoman elimen on tehtäviään 
suorittaessaan noudatettava 
kansainvälisesti hyväksyttyjä 
tarkastusstandardeja.
4. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
asetuksen (EU) N:o [CPR] nojalla 
ESR:sta osarahoitetun 
toimenpideohjelman yhteydessä nimetyn 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen katsotaan olevan 
nimetty tämän asetuksen soveltamiseksi.
Komissio voi pyytää kahden kuukauden 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta 
riippumattoman tarkastuselimen 
kertomuksen ja lausunnon sekä hallinto-
ja valvontajärjestelmän kuvauksen.
Komissio voi esittää huomautuksia 
kahden kuukauden kuluessa kyseisten 
asiakirjojen vastaanottamisesta.
5. Jäsenvaltion on valvottava nimettyä 
elintä ja peruutettava nimeäminen 
virallisella päätöksellä, jos yksi tai 
useampi 2 kohdassa tarkoitetuista 
perusteista ei enää täyty, ellei kyseinen 
elin toteuta tarvittavia korjaavia 
toimenpiteitä koeaikana, jonka jäsenvaltio 
määrittää ongelman vakavuuden 
mukaan. Jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä mahdollisesta 
nimetylle elimelle määritetystä koeajasta 
ja mahdollisesta peruuttamista koskevasta 
päätöksestä.

Or. fr

Tarkistus 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Ehdotus asetukseksi
32 artikla

Komission teksti Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Hallinto- ja todentamisviranomaisten 
nimeämismenettely
1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
komissiolle hallintoviranomaisen ja 
tapauksen mukaan 
todentamisviranomaisen nimeämisen 
päivämäärä ja muoto kuuden kuukauden 
kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
nimeämisen on perustuttava 
riippumattoman tarkastuselimen 
antamaan kertomukseen ja lausuntoon, 
joissa esitetään arviointi hallinto- ja 
valvontajärjestelmästä, myös välittävien 
elinten osuudesta kyseisessä 
järjestelmässä, sekä arvioidaan, onko 
järjestelmä 26, 27, 29 ja 30 artiklan 
mukainen, niiden sisäistä ympäristöä, 
valvontaa, tiedotusta ja viestintää sekä 
seurantaa koskevien 
hyväksymisperusteiden mukaisesti, jotka 
komissio on vahvistanut delegoidulla 
säädöksellä 59 artiklan mukaisesti.
3. Riippumattoman elimen on tehtäviään 
suorittaessaan noudatettava 
kansainvälisesti hyväksyttyjä 
tarkastusstandardeja.
4. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
asetuksen (EU) N:o [CPR] nojalla 
ESR:sta osarahoitetun 
toimenpideohjelman yhteydessä nimetyn 
hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen katsotaan olevan 
nimetty tämän asetuksen soveltamiseksi.
Komissio voi pyytää kahden kuukauden 
kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta 
riippumattoman tarkastuselimen 
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kertomuksen ja lausunnon sekä hallinto-
ja valvontajärjestelmän kuvauksen.
Komissio voi esittää huomautuksia 
kahden kuukauden kuluessa kyseisten 
asiakirjojen vastaanottamisesta.
5. Jäsenvaltion on valvottava nimettyä 
elintä ja peruutettava nimeäminen 
virallisella päätöksellä, jos yksi tai 
useampi 2 kohdassa tarkoitetuista 
perusteista ei enää täyty, ellei kyseinen 
elin toteuta tarvittavia korjaavia 
toimenpiteitä koeaikana, jonka jäsenvaltio 
määrittää ongelman vakavuuden 
mukaan. Jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle viipymättä mahdollisesta 
nimetylle elimelle määritetystä koeajasta 
ja mahdollisesta peruuttamista koskevasta 
päätöksestä.

Or. fr

Perustelu

Tämän asetuksen 27 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä riittäviä hallinnollisia ja 
fyysisiä tarkastuksia ja määrättävä sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä seuraamuksia 
varmistaakseen, että toimenpideohjelmat pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Tarkistus 483
Marije Cornelissen

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle hallintoviranomaisen ja 
tapauksen mukaan todentamisviranomaisen 
nimeämisen päivämäärä ja muoto kuuden 
kuukauden kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle Euroopan rakenne- ja 
investointirahastojen hallintoviranomaisen 
ja tapauksen mukaan 
todentamisviranomaisen nimeämisen 
päivämäärä ja muoto kuuden kuukauden 
kuluessa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä.

Or. en
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Tarkistus 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää, että asetuksen 
(EU) N:o [CPR] nojalla ESR:sta 
osarahoitetun toimenpideohjelman 
yhteydessä nimetyn hallintoviranomaisen 
tai todentamisviranomaisen katsotaan 
olevan nimetty tämän asetuksen 
soveltamiseksi.

Jäsenvaltiot voivat päättää, että asetuksen 
(EU) N:o [CPR] nojalla ESR:sta 
rahoitetun toimenpideohjelman yhteydessä 
nimetyn hallintoviranomaisen tai 
todentamisviranomaisen katsotaan olevan 
nimetty tämän asetuksen soveltamiseksi.

Or. es

Tarkistus 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
33 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Tämän asetuksen 27 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä riittäviä hallinnollisia ja 
fyysisiä tarkastuksia ja määrättävä sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä seuraamuksia 
varmistaakseen, että toimenpideohjelmat pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Tarkistus 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota 
tutkimaan komissiolle esitetyn kantelun, 
joka koskee rahastosta osarahoitettujen
toimien toteutusta tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa.

4. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota 
tutkimaan komissiolle esitetyn kantelun, 
joka koskee rahastosta rahoitettujen
toimien toteutusta tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa.

Or. fr

Tarkistus 488
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota 
tutkimaan komissiolle esitetyn kantelun, 
joka koskee rahastosta osarahoitettujen
toimien toteutusta tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa.

4. Komissio voi vaatia jäsenvaltiota 
tutkimaan komissiolle esitetyn kantelun, 
joka koskee rahastosta rahoitettujen
toimien toteutusta tai hallinto- ja 
valvontajärjestelmän toimintaa.

Or. es

Tarkistus 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Yhteistyö tarkastusviranomaisen kanssa
1. Komissio tekee yhteistyötä 
tarkastusviranomaisten kanssa niiden 
tarkastussuunnitelmien ja -menetelmien 
keskinäiseksi yhteensovittamiseksi ja 
vaihtaa viipymättä tietoja hallinto- ja 
valvontajärjestelmien tarkastusten 
tuloksista.
2. Komissio ja tarkastusviranomainen 
tapaavat säännöllisesti vähintään kerran 
vuodessa, jolleivät ne muuta sovi, 
tarkastellakseen yhdessä vuotuista 
tarkastuskertomusta, lausuntoa ja 
tarkastusstrategiaa ja vaihtaakseen 
näkemyksiä hallinto- ja 
valvontajärjestelmien parantamiseen 
liittyvistä kysymyksistä.

Or. fr

Tarkistus 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
34 artikla

Komission teksti Tarkistus

34 artikla Poistetaan.
Yhteistyö tarkastusviranomaisen kanssa
1. Komissio tekee yhteistyötä 
tarkastusviranomaisten kanssa niiden 
tarkastussuunnitelmien ja -menetelmien 
keskinäiseksi yhteensovittamiseksi ja 
vaihtaa viipymättä tietoja hallinto- ja 
valvontajärjestelmien tarkastusten 
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tuloksista.
2. Komissio ja tarkastusviranomainen 
tapaavat säännöllisesti vähintään kerran 
vuodessa, jolleivät ne muuta sovi, 
tarkastellakseen yhdessä vuotuista 
tarkastuskertomusta, lausuntoa ja 
tarkastusstrategiaa ja vaihtaakseen 
näkemyksiä hallinto- ja 
valvontajärjestelmien parantamiseen 
liittyvistä kysymyksistä.

Or. fr

Perustelu

Tämän asetuksen 27 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on tehtävä riittäviä hallinnollisia ja 
fyysisiä tarkastuksia ja määrättävä sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä seuraamuksia 
varmistaakseen, että toimenpideohjelmat pannaan asianmukaisesti täytäntöön.

Tarkistus 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
27 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

27 a artikla
1. Jäsenvaltioiden on täytettävä 
varainhoitoasetuksen ja tämän asetuksen 
mukaisissa yhteistä hallinnointia
koskevissa säännöissä vahvistetut 
hallinnointi-, valvonta- ja 
tarkastusvelvollisuutensa ja otettava 
hoitaakseen niistä johtuvat kyseisissä 
säännöissä vahvistetut tehtävät.
2. Jäsenvaltioiden on estettävä, todettava 
ja oikaistava sääntöjenvastaisuudet sekä 
perittävä takaisin aiheettomasti maksetut 
määrät ja tarvittaessa perittävä 
viivästyskorkoa.
3. Jäsenvaltioiden on perustettava ja 
otettava käyttöön menettely rahastosta 
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osarahoitettujen toimien valintaa tai 
toteutusta koskevien kantelujen 
riippumatonta tutkimista ja ratkaisemista 
varten.

Or. fr

Perustelu

Jäsenvaltioiden on tehtävä riittäviä hallinnollisia ja fyysisiä tarkastuksia ja määrättävä 
sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä seuraamuksia varmistaakseen, että toimenpideohjelmat 
pannaan täytäntöön sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus 492
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Maksut suoritetaan ennakkomaksuina, 
välimaksuina, tapauksen mukaan vuotuisen 
saldon maksuna sekä loppumaksuna.

2. Maksut suoritetaan asianmukaisina 
ennakkomaksuina, välimaksuina, 
tapauksen mukaan vuotuisen saldon 
maksuna sekä loppumaksuna.

Or. en

Tarkistus 493
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio maksaa välimaksuina 
90 prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä osarahoitusosuutta julkisiin 
tukikelpoisiin menoihin, jotka on ilmoitettu 
maksatushakemuksessa. Se määrittää 
vuotuisen saldon 47 artiklan 2 kohdan 

1. Komissio maksaa välimaksuina 
100 prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä osarahoitusosuutta julkisiin 
tukikelpoisiin menoihin, jotka on ilmoitettu 
maksatushakemuksessa. Se määrittää 
vuotuisen saldon 47 artiklan 2 kohdan 
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mukaisesti. mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio maksaa välimaksuina 
90 prosenttia määrästä, joka saadaan 
sovellettaessa toimenpideohjelman 
hyväksymistä koskevassa päätöksessä 
säädettyä osarahoitusosuutta julkisiin 
tukikelpoisiin menoihin, jotka on 
ilmoitettu maksatushakemuksessa. Se 
määrittää vuotuisen saldon 47 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. es

Tarkistus 495
Kinga Göncz

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Hallintoviranomaisen on 
kumppaniorganisaatioille myönnettävien 
avustusten tapauksessa varmistettava, että 
tuensaajille tarjotaan riittävä rahoitusvirta, 
jolla varmistetaan toimien asianmukainen 
täytäntöönpano.

1. Hallintoviranomaisen on 
kumppaniorganisaatioille myönnettävien 
avustusten tapauksessa varmistettava, että 
tuensaajille tarjotaan riittävä rahoitusvirta, 
jolla varmistetaan toimien asianmukainen 
täytäntöönpano, ja taattava siten 
kumppaniorganisaatioille ohjelmien 
käynnistysvaiheessa maksettava 
ennakkorahoitus.

Or. en
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Tarkistus 496
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komissio suorittaa välimaksun 
käytettävissä olevien varojen rajoissa 
viimeistään 60 päivän kuluttua siitä 
päivästä, jona maksupyyntö on kirjattu 
komissiossa.

5. Komissio suorittaa välimaksun 
käytettävissä olevien varojen rajoissa 
viimeistään 30 päivän kuluttua siitä 
päivästä, jona maksupyyntö on kirjattu 
komissiossa.

Or. pl

Perustelu

Komission varojen maksun suorittamisen määräaikaa on lyhennettävä 30 päivään ohjelman 
panemiseksi tehokkaammin täytäntöön.

Tarkistus 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
43 artikla

Komission teksti Tarkistus

43 artikla Poistetaan.
Maksun määräajan kulumisen 
keskeyttäminen
1. Varainhoitoasetuksessa tarkoitettu 
valtuutettu tulojen ja menojen hyväksyjä 
voi keskeyttää välimaksupyynnön 
maksumääräajan kulumisen enintään 
yhdeksällä kuukaudella, jos seuraavat 
ehdot täyttyvät:
a) kansallisen tai unionin tarkastuselimen 
toimittamien tietojen mukaan on 
olemassa näyttöä, joka viittaa 
huomattaviin puutteisiin hallinnointi- ja 
valvontajärjestelmän toiminnassa;
b) kyseisen valtuutetun tulojen ja menojen 
hyväksyjän on tehtävä lisätarkistuksia 
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saatuaan tietoonsa tietoja, joiden 
perusteella hän epäilee, että 
maksupyyntöön sisältyvät menot liittyvät 
sääntöjenvastaisuuteen, jolla on vakavia 
taloudellisia seurauksia;
c) jokin 45 artiklan 1 kohdassa 
vaadituista asiakirjoista on jätetty 
toimittamatta.
2. Valtuutettu tulojen ja menojen 
hyväksyjä voi rajata keskeytyksen 
koskemaan ainoastaan sitä osaa 
maksupyynnön menoista, johon 1 
kohdassa tarkoitetut seikat vaikuttavat. 
Valtuutetun tulojen ja menojen 
hyväksyjän on ilmoitettava jäsenvaltiolle 
ja hallintoviranomaiselle viipymättä 
keskeyttämisen syistä ja pyydettävä niitä 
korjaamaan tilanne. Valtuutetun tulojen 
ja menojen hyväksyjän on päätettävä 
keskeyttäminen heti, kun tarvittavat 
toimenpiteet on toteutettu.

Or. fr

Tarkistus 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Maksujen keskeyttäminen
1. Komissio voi keskeyttää välimaksujen 
maksamisen kokonaan tai osittain, kun
a) toimenpideohjelman hallinto- ja 
valvontajärjestelmässä on vakava puute, 
jonka osalta ei ole toteutettu 
oikaisutoimenpiteitä;
b) menoilmoitukseen sisältyvät menot 
liittyvät vakavia taloudellisia seurauksia 
aiheuttavaan sääntöjenvastaisuuteen, jota 
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ei ole oikaistu;
c) jäsenvaltio ei ole toteuttanut tarvittavia 
toimenpiteitä korjatakseen 43 artiklan 
mukaisen keskeyttämisen aiheuttavan 
tilanteen;
d) seurantajärjestelmän laadussa tai 
luotettavuudessa tai indikaattoreita 
koskevissa tiedoissa on vakava puute.
2. Komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksillä päättää 
keskeyttää välimaksut kokonaisuudessaan 
tai osittain sen jälkeen, kun se on antanut 
jäsenvaltiolle mahdollisuuden esittää 
huomautuksensa.
3. Komissio lopettaa kaikkia välimaksuja 
tai niiden osaa koskevan keskeytyksen, 
kun jäsenvaltio on toteuttanut 
keskeytyksen lopettamiseksi tarvittavat 
toimenpiteet.

Or. fr

Tarkistus 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kirjanpitoon viedyt 46 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut toimien 
toteuttamisesta aiheutuneet tukikelpoiset 
julkiset menot, joihin sovelletaan 
18 artiklassa määriteltyä 
osarahoitusosuutta;

a) kirjanpitoon viedyt 46 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetut toimien 
toteuttamisesta aiheutuneet tukikelpoiset 
julkiset menot;

Or. es

Tarkistus 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
48 artikla

Komission teksti Tarkistus

48 artikla Poistetaan.
Asiakirjojen saatavuus
1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että kaikki toimia koskevat tositteet ovat 
pyynnöstä komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen saatavilla 
kolmen vuoden ajan. Kyseinen kolmen 
vuoden määräaika alkaa 47 artiklan 
mukaisen tilien hyväksymistä koskevan 
komission päätöksen antamisvuoden 
joulukuun 31 päivänä tai viimeistään 
loppumaksun suorittamispäivänä.
Mainittu kolmen vuoden määräaika 
lakkaa kulumasta vireillä olevan 
oikeudenkäynnin tai hallintomenettelyn 
johdosta tai komission asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä.
2. Asiakirjat on säilytettävä joko 
alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina 
jäljennöksinä tai sellaisilla yleisesti 
hyväksytyillä tietovälineillä, joissa on 
alkuperäiset asiakirjat sähköisessä 
muodossa tai vain sähköisessä muodossa 
olemassa olevat asiakirjat.
3. Asiakirjat on säilytettävä muodossa, 
josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa 
ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen 
siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on 
kerätty tai jota varten niitä myöhemmin 
käsitellään.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 59 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla määritetään, mitä tietovälineitä 
voidaan pitää yleisesti hyväksyttyinä.
5. Kansallisten viranomaisten on 
määritettävä menettely, jolla yleisesti 
hyväksytyillä tietovälineillä säilytettyjen 
asiakirjojen todistetaan vastaavan 
alkuperäisiä asiakirjoja, ja menettelyllä 
on varmistettava, että säilytetyt versiot 
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vastaavat kansallisten lakien vaatimuksia 
ja että niitä voidaan käyttää 
tarkastustarkoituksiin.
6. Jos asiakirjat ovat olemassa vain 
sähköisessä muodossa, käytettyjen 
tietokonejärjestelmien on täytettävä 
hyväksytyt turvallisuusvaatimukset, joilla 
varmistetaan, että säilytetyt asiakirjat 
vastaavat kansallisten lakien vaatimuksia 
ja että niitä voidaan käyttää 
tarkastustarkoituksiin.

Or. fr

Tarkistus 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Ehdotus asetukseksi
48 artikla

Komission teksti Tarkistus

48 artikla Poistetaan.
Asiakirjojen saatavuus
1. Hallintoviranomaisen on varmistettava, 
että kaikki toimia koskevat tositteet ovat 
pyynnöstä komission ja 
tilintarkastustuomioistuimen saatavilla 
kolmen vuoden ajan. Kyseinen kolmen 
vuoden määräaika alkaa 47 artiklan 
mukaisen tilien hyväksymistä koskevan 
komission päätöksen antamisvuoden 
joulukuun 31 päivänä tai viimeistään 
loppumaksun suorittamispäivänä.
Mainittu kolmen vuoden määräaika 
lakkaa kulumasta vireillä olevan 
oikeudenkäynnin tai hallintomenettelyn 
johdosta tai komission asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä.
2. Asiakirjat on säilytettävä joko 
alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina 
jäljennöksinä tai sellaisilla yleisesti 
hyväksytyillä tietovälineillä, joissa on 
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alkuperäiset asiakirjat sähköisessä 
muodossa tai vain sähköisessä muodossa 
olemassa olevat asiakirjat.
3. Asiakirjat on säilytettävä muodossa, 
josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa 
ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen 
siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on 
kerätty tai jota varten niitä myöhemmin 
käsitellään.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 59 
artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, 
joilla määritetään, mitä tietovälineitä 
voidaan pitää yleisesti hyväksyttyinä.
5. Kansallisten viranomaisten on 
määritettävä menettely, jolla yleisesti 
hyväksytyillä tietovälineillä säilytettyjen 
asiakirjojen todistetaan vastaavan 
alkuperäisiä asiakirjoja, ja menettelyllä 
on varmistettava, että säilytetyt versiot 
vastaavat kansallisten lakien vaatimuksia 
ja että niitä voidaan käyttää 
tarkastustarkoituksiin.
6. Jos asiakirjat ovat olemassa vain 
sähköisessä muodossa, käytettyjen 
tietokonejärjestelmien on täytettävä 
hyväksytyt turvallisuusvaatimukset, joilla 
varmistetaan, että säilytetyt asiakirjat 
vastaavat kansallisten lakien vaatimuksia 
ja että niitä voidaan käyttää 
tarkastustarkoituksiin.

Or. fr

Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltioiden ja 
kumppaniorganisaatioiden tapa hyödyntää rahastoa on yksinkertainen, nopea ja tehokas.

Tarkistus 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on tehtävä tarpeelliset 
rahoitusoikaisut, jotka liittyvät toimissa 
tai toimenpideohjelmissa havaittuihin 
yksittäisiin tai järjestelmästä aiheutuviin 
sääntöjenvastaisuuksiin. Rahoitusoikaisut 
käsittävät toimen tai toimenpideohjelman 
julkisen rahoitusosuuden peruuttamisen 
kokonaan tai osittain. Jäsenvaltion on 
otettava huomioon 
sääntöjenvastaisuuksien luonne ja 
vakavuus sekä niistä rahastolle 
aiheutunut taloudellinen tappio, ja sen on 
tehtävä oikeasuhteinen oikaisu. 
Hallintoviranomaisen on sisällytettävä 
rahoitusoikaisut sen tilivuoden 
tilinpäätökseen, jona peruuttamisesta 
päätetään.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltio voi käyttää 2 kohdan 
mukaisesti peruutetun rahaston 
rahoitusosuuden uudelleen kyseisessä 
toimenpideohjelmassa, jollei 4 kohdasta 
muuta johdu.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Rahoitusosuutta, joka on peruutettu 
2 kohdan mukaisesti, ei saa käyttää 
uudelleen mihinkään oikaisun kohteena 
olleeseen toimeen, ja jos rahoitusoikaisu 
tehdään järjestelmästä aiheutuvan 
sääntöjenvastaisuuden vuoksi, osuutta ei 
saa käyttää mihinkään sellaiseen toimeen, 
jossa on esiintynyt järjestelmästä 
aiheutuva sääntöjenvastaisuus.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Komission suorittama rahoitusoikaisu 
ei vaikuta tässä artiklassa jäsenvaltioille 
säädettyyn velvoitteeseen huolehtia 
takaisinperinnästä.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

51 artikla Poistetaan.
Komission tekemät rahoitusoikaisut
1. Komissio tekee 
täytäntöönpanosäädöksellä 
rahoitusoikaisuja peruuttamalla 
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toimenpideohjelmalle myönnetyn unionin 
rahoitusosuuden kokonaan tai osittain ja 
suorittamalla jäsenvaltiolta 
takaisinperinnän, jotta unionin 
rahoituksen ulkopuolelle suljetaan menot, 
jotka ovat sovellettavan unionin ja 
kansallisen lainsäädännön vastaisia, 
mukaan lukien komission tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat 
jäsenvaltioiden hallinto- ja 
valvontajärjestelmien puutteet.
2. Sovellettavan unionin tai kansallisen 
lainsäädännön rikkominen johtaa 
rahoitusoikaisuun vain siinä tapauksessa, 
että yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) rikkominen on vaikuttanut tai on 
voinut vaikuttaa rahaston tukikohteeksi 
otetun toimen valintaan, jonka 
hallintoviranomainen on tehnyt;
b) rikkominen on vaikuttanut tai on 
voinut vaikuttaa unionin talousarviosta 
korvattaviksi ilmoitettujen menojen 
määrään.

Or. fr

Tarkistus 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
53 artikla
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Komission teksti Tarkistus

53 artikla Poistetaan.
Komission tekemiin rahoitusoikaisuihin 
sovellettava menettely
1. Ennen rahoitusoikaisua koskevan 
päätöksen tekemistä komissio panee 
vireille menettelyn ilmoittamalla 
jäsenvaltiolle alustavat päätelmänsä ja 
pyytämällä jäsenvaltiota toimittamaan 
tutkimuksiinsa perustuvat 
huomautuksensa kahden kuukauden 
kuluessa.
2. Kun komissio ehdottaa 
ekstrapolaatioon perustuvaa tai 
kiinteämääräistä rahoitusoikaisua, 
jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus 
kyseisiä aineistoja tutkimalla osoittaa, että 
sääntöjenvastaisuus ei tosiasiassa ole niin 
laaja kuin komissio arvioi. Sovittuaan 
asiasta komission kanssa jäsenvaltio voi 
rajoittaa tämän tutkimuksen laajuuden 
aiheelliseen aineiston osaan tai otokseen. 
Aineistojen tutkimiseen varattu aika saa 
asianmukaisesti perusteltuja tapauksia 
lukuun ottamatta olla enintään toiset 
kaksi kuukautta 1 kohdassa tarkoitetun 
kahden kuukauden määräajan jälkeen.
3. Komissio ottaa huomioon kaikki 
jäsenvaltion 1 ja 2 kohdassa mainittujen 
määräaikojen kuluessa toimittamat 
todisteet.
4. Jos jäsenvaltio ei hyväksy komission 
alustavia päätelmiä, komissio kutsuu 
jäsenvaltion järjestämäänsä kuulemiseen, 
jotta varmistetaan, että kaikki 
asiaankuuluvat tiedot ja huomautukset 
ovat käytettävissä rahoitusoikaisun 
soveltamista koskevien komission 
päätelmien perustana.
5. Rahoitusoikaisujen soveltamista varten 
komissio hyväksyy 
täytäntöönpanosäädöksillä päätöksen 
kuuden kuukauden kuluessa 
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kuulemisesta tai lisätietojen 
vastaanottamisesta, jos jäsenvaltion 
kanssa on kuulemisen perusteella sovittu 
kyseisten lisätietojen toimittamisesta. 
Komissio ottaa huomioon kaikki 
menettelyn kuluessa toimitetut tiedot ja 
huomautukset. Jos kuulemista ei pidetä, 
kuuden kuukauden määräaika alkaa 
kahden kuukauden kuluttua päivästä, 
jona komissio lähetti kutsun kuulemiseen.
6. Jos komissio tai Euroopan 
tilintarkastustuomioistuin havaitsee 
komissiolle lähetettyyn tilinpäätökseen 
vaikuttavia sääntöjenvastaisuuksia, niihin 
perustuvalla rahoitusoikaisulla 
pienennetään rahastosta 
toimenpideohjelmalle osoitettua tukea.

Or. fr

Tarkistus 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
54 artikla

Komission teksti Tarkistus

54 artikla Poistetaan.
Takaisinmaksut unionin talousarvioon –
takaisinperinnät
1. Kaikki unionin yleiseen talousarvioon 
takaisin maksettavat määrät on 
suoritettava varainhoitoasetuksen 
77 artiklan mukaisesti laaditussa 
perintämääräyksessä vahvistettuun 
määräaikaan mennessä. Määräpäivä on 
määräyksen antamista seuraavan toisen 
kuukauden viimeinen päivä.
2. Takaisinmaksun viivästyminen johtaa 
viivästyskorkoon, joka lasketaan 
määräpäivästä tosiasialliseen 
maksupäivään. Viivästyskoron 
korkokanta on puolitoista 
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prosenttiyksikköä korkeampi kuin 
korkokanta, jota Euroopan keskuspankki 
soveltaa pääasiallisiin 
jälleenrahoitustoimiinsa sen kuukauden 
ensimmäisenä työpäivänä, johon 
määräpäivä osuu.

Or. fr

Tarkistus 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
55 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

56 artikla Poistetaan.
Vapauttamista koskevat säännöt
1. Komissio vapauttaa 
toimenpideohjelmassa toisen alakohdan 
mukaisesti lasketusta määrästä ne osat, 
joita ei ole käytetty ennakkomaksun, 
välimaksujen ja vuotuisen saldon 
maksamiseen viimeistään 
toimenpideohjelman 
talousarviositoumusvuotta seuraavan 
toisen varainhoitovuoden joulukuun 31 
päivänä tai joiden osalta ei ole esitetty 38 
artiklan mukaisesti laadittua 
maksatushakemusta 42 artiklan 
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mukaisesti.
Komissio laskee vapautettavan määrän 
lisäämällä kuudesosan vuoden 2014 
vuotuiseen kokonaisrahoitusosuuteen 
liittyvästä vuotuisesta 
talousarviositoumuksesta kuhunkin 
kauden 2015–2020 
talousarviositoumuksista.
2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa säädetään, 
vapauttamisen määräaikoja ei sovelleta 
vuoden 2014 vuotuista 
kokonaisrahoitusosuutta koskevaan 
vuotuiseen talousarviositoumukseen.
3. Jos ensimmäinen talousarviositoumus 
liittyy vuoden 2015 vuotuiseen 
kokonaisrahoitusosuuteen, vapauttamisen 
määräaikoja ei 1 kohdasta poiketen 
sovelleta vuoden 2015 vuotuista 
kokonaisrahoitusosuutta koskevaan 
vuotuiseen talousarviositoumukseen. 
Tuolloin komissio laskee 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisen 
määrän lisäämällä viidesosan vuoden 
2015 vuotuista kokonaisrahoitusosuutta 
koskevasta vuotuisesta 
talousarviositoumuksesta kuhunkin 
kauden 2016–2020 
talousarviositoumuksista.
4. Talousarviositoumusten 31 päivänä 
joulukuuta 2022 avoinna oleva osa 
vapautetaan, jos mikä tahansa 47 artiklan 
2 kohdassa vaadituista asiakirjoista on 
jätetty toimittamatta komissiolle 30 
päivään syyskuuta 2023 mennessä.

Or. fr

Tarkistus 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
57 artikla
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Komission teksti Tarkistus

57 artikla Poistetaan.
Vapauttamista koskevat poikkeukset
1. Vapauttamisen kohteena olevasta 
määrästä on vähennettävä määrät, joita 
vastuuelin ei ole voinut ilmoittaa 
komissiolle seuraavista syistä:
a) toimet on keskeytetty sellaisen 
oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisen 
muutoksenhaun vuoksi, jolla on lykkäävä 
vaikutus; tai
b) koko toimenpideohjelman tai sen 
jonkin osan täytäntöönpanoa on vakavasti 
vaikeuttanut ylivoimainen este. 
Ylivoimaiseen esteeseen vetoavien 
kansallisten viranomaisten on osoitettava 
sen välittömät seuraukset koko 
toimenpideohjelman tai sen osan 
täytäntöönpanolle;
c) Vähennystä voidaan pyytää kerran sen 
jälkeen, kun keskeyttäminen tai 
ylivoimainen este on kestänyt enintään 
yhden vuoden, tai useita kertoja 
ylivoimaisen esteen keston mukaan tai sen 
mukaan, kuinka monta vuotta on kulunut 
toimen täytäntöönpanon keskeyttäneen 
oikeudellisen tai hallinnollisen päätöksen 
ja lopullisen oikeudellisen tai 
hallinnollisen päätöksen välillä.
2. Jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle 
tiedot 1 kohdassa tarkoitetuista 
poikkeuksista viimeistään 31 päivänä 
tammikuuta sen määrän osalta, joka on 
ilmoitettava edellisen vuoden loppuun 
mennessä.

Or. fr

Tarkistus 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Ehdotus asetukseksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

58 artikla Poistetaan.
Vapauttamista koskeva menettely
1. Komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle ja 
hallintoviranomaiselle hyvissä ajoin aina, 
kun on olemassa vaara, että 56 artiklassa 
säädettyä talousarviositoumuksen 
vapauttamista sovelletaan.
2. Komissio ilmoittaa 31 tammikuuta 
käytettävissään olevien tietojen pohjalta 
jäsenvaltiolle ja hallintoviranomaiselle 
määrän, jota talousarviositoumuksen 
vapauttaminen sen hallussa olevien 
tietojen perusteella koskee.
3. Jäsenvaltiolla on kaksi kuukautta aikaa 
hyväksyä vapautettava määrä tai esittää 
huomautuksensa.
4. Jäsenvaltion on viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta esitettävä komissiolle 
tarkistettu rahoitussuunnitelma, jossa 
otetaan huomioon toimenpideohjelman 
vähennetty tukimäärä kyseisenä 
varainhoitovuonna. Jos suunnitelmaa ei 
esitetä, komissio tarkistaa 
rahoitussuunnitelmaa vähentämällä 
rahaston rahoitusosuutta kyseisen 
varainhoitovuoden osalta.
5. Komissio muuttaa toimenpideohjelman 
hyväksymisestä annettua päätöstä 
täytäntöönpanosäädöksellä viimeistään 30 
päivänä syyskuuta.

Or. fr

Tarkistus 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Ehdotus asetukseksi
60 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

60 a artikla
Siirtymäsäännökset

Komissio toteuttaa tarvittavat taloudelliset 
toimenpiteet ja sääntelytoimenpiteet, 
tarvittaessa kohdentamalla uudelleen 
määrärahoja, maksamalla etukäteen 
ennakkorahoitusta tai lykkäämällä 
asetusta (EU) N:o 121/2012, turvatakseen 
elintarvikejakeluohjelman jatkumisen 
vuosina 2013–2014, jos tämän asetuksen 
täytäntöönpano viivästyy.

Or. fr

Tarkistus 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Ehdotus asetukseksi
61 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

61 a artikla
Siirtymäkausi

– Jäsenvaltioilla, jotka aikovat hakea 
tukea vähävaraisimmille suunnatun 
eurooppalaisen avun rahastosta 
vuonna 2014, on oikeus käyttää 
yksinkertaistettua menettelyä, jossa
i) jäsenvaltiot toimittavat Euroopan 
komissiolle ohjelman ja esittelevät sen 
pääpiirteet (tavoitteet, tuensaajat, 
tuotteiden määrää koskevat 
erityisvaatimukset),
ii) Euroopan komissio vahvistaa edellä 
mainittujen ohjelmien perusteella 
kullekin jäsenvaltiolle kohdennettavat 
varat,
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iii) jäsenvaltiot raportoivat ohjelman 
kehittämisestä ja avun jakamisen 
vaikutuksista;
– Euroopan komissio toimittaa 
elintarvikeavun maksutta;
– Tätä yksinkertaistettua menettelyä 
sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2014 
saakka.

Or. en

Tarkistus 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Ehdotus asetukseksi
Liite 1

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – 4.1.1. kohta

Komission teksti Tarkistus

4.1.1. Toimenpideohjelman 
rahoitussuunnitelma, jossa esitetään 
rahaston vuotuiset maksusitoumukset ja 
vastaava kansallinen osarahoitus 
toimenpideohjelmaan (euroina)

Poistetaan.

Or. es


